
 
 

 
 

Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold. 

Tid & sted:  Torsdag d. 11. august 2016 kl. 19-21 i Åhusenes fælleshus 

Deltagere: Uffe, Pernille, Vive, Lars Brøgger, Jakob Havsager og Ken  

 

 

1. Sportsligt nyt efter ferien 

Diadora-Fodboldskole i uge 27 gik godt, med over 50 deltagere, og er medvirkende årsag til at flere årgange 

melder om tilgang efter ferien, positivt. 

Der er hen over sommeren kommet nye trænere til U18, Henning Nielsen  samt Dame Senior-2, Kennet M 

Petersen og U15/16, Jan Haulund. På Oldgirls nu to trænere, Kim Voss og Uffe Bildum - Velkommen til alle! 

U9/10 er konsolideret på forældre- & trænersiden - og U11 på vej til at blive det. Vigtigt at vi kommer ud i 

de yngre årgange til forældremøder.  Jakob holder tråd med processen, og er bl.a. i gang med at finde ung-

træner(e) til U11. 

Den nye sportslige ledelse består af Jakob Havsager (Bestyrelsen), Lars Sørensen (U14 cheftræner) samt 

Peter Bo (U18 admin), som har første møde i denne weekend, for at aftale rollefordeling m.m. Vi arbejder 

på at få et 4. medlem ind, så alle pladser er udfyldte, og godkender på kommende bestyrelsesmøde. 

 

2. Økonomi 

Kontingent-indbetalinger for 2. halvår er for nogle afdelinger helt på plads, mens andre fortsat er i restance. 

Vi rykker afdelingslederne - og gør opmærksom på det i nyhedsbrevet. Har man ikke betalt, så ingen kamp 

og stævner! 

Jakob og Lars B har holdt møde om fordeling af administrative opgaver i kasserer-rollen. Lars B ser på andre 

måder at opkræve kontingent fra 2017; systemer der medfører licens / gebyr kan komme på tale, hvis det 

kan gøre det lettere for medlemmer og for kasserer. 

 

3. Indkøb diverse 

Der er indkøbt udstyr i forbindelse med sæson-start, bl.a. skal ny U16-årgang gå fra str. 4 til str. 5 bolde. 

Pernille har indhentet tilbud på "beach-flag" med standere, der kan bruges ude og hjemme til 

markedsføring af Roskilde Pigefodbold. Vi drøftede layout og godkendte forslag med rettelser. Fra samme 

leverandør vil vi indhente tilbud på vimpler til alle hold, som kan udveksles ved turneringer. 

 

 



 
 

 
 

4. Klubhus og baneforhold - dialogen med Kommune & politikere, næste skridt 

Uffe og Ken har været til møde med Birgit Pedersen (F) - politisk formand for Kultur & Idrætsudvalget, samt 

Poul Knopp, chef for den kommunale forvaltning på samme område.  

Generelle forhold og situation omkring Roskilde Pigefodbolds adgang til at spille hjemmekampe på 

opvisningsbane på græs i Himmelev Idrætspark, for prioriterede hold, især U17-Øst samt Kvindesenior-Øst, 

blev endnu engang drøftet. Vi føler, at der blev lyttet til vore argumenter og afventer nu næste skridt fra 

politikere og forvaltning. 

Uffe og Ken har opdateret og gen-ansøgt om midler fra Idræts- & Facilitetspuljen, med frist d. 1/8. Vi har 

konkret undersøgt og indhentet tilbud på en pavillon, som kan blive Roskilde Pigefodbold og søgt stort 

800.000 kr. til projektet. Vi  ser nu frem til at lokalpolitikerne i Kultur- & Idrætsudvalget får behandlet vores 

ansøgning, forventeligt i løbet af september. Vi bringer info på nyhedsbrev og facebook i august. 

 

5. Møde med FCR 

Kort opdatering fra Jakob og Ken; vi har konkret fået mulighed for at deltage i trænerkurser i efteråret, og 

vil modtage tilbud om dette snarest. 

 

6. Roskilde Festival 2017 

Kort opdatering fra Uffe og Ken; vi har under seneste festival haft lejlighed til at høre og se hvad der skal til 

for at drive en bod på festivalen. Næste skridt er at følge op og få flere konkrete detaljer på - roller, 

opgaver, m.m. 

 

7. Kalender / arrangementer 

 Fællestræning med spisning – onsdag d. 12/10 

 Sponsorchallenge - vi udskyder, til der er nyt om klubhus... 

 Julestævne i december (Vi planlægger ved bestyrelsesmøde i september) 

 Indestævne  primo 2017 (Ken kontakter forældre) 

 Indsamlingsevent  er flyttet til forår 2017. 

Fællestræning: Vi undersøger baner & mål (Pernille), og mad til bespisning (Uffe). 

Jakob har udarbejdet en "Offentlig aktivitetskalender" med events og årshjul til hjemmesiden - sendes til 

Uffe/Vive, som retter til. 

 

 

 



 
 

 
 

8. Diverse 

Nogle forældre har foreslået en årlig "forældrefest" i Roskilde Pigefodbold, for at ryste forældre og andre 

støtter af foreningen sammen. Vi er positive overfor dette og klar til at modtage konkrete forslag fra 

initiativ-tagerne! 

Pernille bringer en idé drøftet med et par andre forældre om "Køb, salg, bytte"-side for brugt fodboldudstyr 

i klubben. Mange medlemmer enten smider brugt men brugbart ud eller ligger det i gemmerne 

derhjemme. God idé! Vi sætter en facebook-gruppe op og sender info ud med nyhedsbrevet. 

 

9. Næste møde 

Torsdag d. 15. september kl. 19. i Åhusenes fælleshus. 

 


